Regulamin publikacji zdjęć, filmów i opracowań
graficznych na portalu opoka.photo

I.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Usługi portalu opoka.photo świadczone są przez Fundację Opoka z siedzibą w: 01-115
Warszawa, ul. Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego nr 6, zarejestrowaną w Krajowym
Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000178115, NIP: 5272161820, zwana dalej „Fundacją”.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usługi umożliwiającej fotografom,
grafikom i innym twórcom współpracującym z Kościołem Katolickim publikację zdjęć,
filmów czy innych opracowań graficznych na portalu opoka.photo Świadczenie w/w
usługi odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z
usługi portalu, w związku z tym każdy Autor zdjęć, filmów czy innych opracowań
graficznych chcący publikować je na portalu zobowiązany jest – z momentem podjęcia
czynności zmierzających do korzystania z usługi – do zaakceptowania i przestrzegania
postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Przed podpisaniem umowy licencyjnej upoważniającej Autora do publikacji zdjęć, filmów
czy innych opracowań graficznych na portalu, Autor zobowiązany jest do zapoznania się
z

treścią

niniejszego

Regulaminu,

do

zaakceptowania

i

przestrzegania

jego

postanowień.

II.

DEFINICJE

1. Regulamin – niniejszy regulamin.
2. Konto – miejsce w serwisie portalu dostępne po aktywowaniu dla każdego użytkownika,
za pośrednictwem którego użytkownik uzyskuje dostęp do usług portalu, wprowadza i
zarządza swoimi danymi, opisami oraz innymi elementami związanymi z aktywnością
użytkownika na portalu. Konto zakładane jest z użyciem adresu email użytkownika.
3. Autor – osoba posiadająca konto w serwisie i korzystająca z usługi portalu poprzez
publikację zdjęć, filmów czy innych opracowań graficznych na portalu.
4. Usługa portalu, usługa – jest przedmiotem Regulaminu, świadczona przez Fundację,
umożliwiająca Autorowi publikację zdjęć, filmów czy innych opracowań graficznych na
1

portalu. Usługa będzie aktywna po założeniu i aktywacji konta na portalu, akceptacji
Regulaminu i podpisaniu umowy licencyjnej z Fundacją.
5. Portal – portal opoka.photo, stanowi przestrzeń sieciową w postaci strony internetowej,
dysponującej narzędziami umożliwiającymi funkcjonowanie usługi.
6. Pliki multimedialne – to wszelkie materiały w postaci: zdjęć, filmów czy innych
opracowań graficznych – publikowane na portalu przez Autorów .
III. USŁUGA
1. Założenie konta na portalu i związane z tym podanie swoich danych osobowych, jak
również korzystanie z portalu oraz usługi publikacji plików multimedialnych jest
całkowicie dobrowolne i wynika ze świadomej decyzji dotyczącej korzystania z portalu
oraz usługi, co związane jest z obowiązkiem przestrzegania przepisów prawa oraz
postanowień regulaminu.
2. W ramach jednego konta, które jest zarejestrowane na jednego Autora, z usługi
publikacji plików multimedialnych może korzystać wyłącznie jedna osoba, która jest
odpowiedzialna za ich treść umieszczaną na portalu.
3. Założenie konta na portalu oraz korzystanie z usługi jest całkowicie bezpłatne.
4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usługi publikacji plików multimedialnych jest
założenie konta na portalu, akceptacja postanowień Regulaminu oraz podpisanie z
Fundacją umowy licencyjnej.
5. Autor udziela Fundacji zgody na wykorzystywanie umieszczanych przez siebie plików
multimedialnych, bez ingerencji w ich treść.
6. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu publikowanie plików
multimedialnych oraz wszelkich innych materiałów sprzecznych z prawem, zasadami
współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub naruszającymi prawa osób trzecich
oraz dobra osobiste, a także sprzecznych z nauką Kościoła Katolickiego. W
szczególności zabronione jest umieszczanie treści odwołujących się bądź nawołujących
do: wszelkich aktów przemocy, nienawiści rasowej, dyskryminacji (kulturowej,
narodowościowej, religijnej i in.), ideologii faszyzmu, nazizmu, komunizmu, a także
pornografii, pedofilii, zoofilii i wszelkich innych podobnych w treści. Ponadto zabrania się
Autorom propagowania wszelkich form piractwa w sieci, upowszechniania technik
łamania

danych,

hackerstwa

oraz

rozpowszechniania

wirusów

i

szkodliwego

oprogramowania.
7. Autor zobowiązuje się do wykorzystania witryn WWW, transmisji i dystrybucji materiałów
zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i
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obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w
przestrzeni internetowej, a w szczególności do:
a) niekorzystania z wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z
dobrymi obyczajami,
b) działania w sposób nienaruszający praw innych Autorów, w tym w szczególności
majątkowych i osobistych praw autorskich,
c) niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł do kont innych Autorów
lub innych poufnych danych,
d) niepodejmowania działań i przekazywania danych do portalu, które mogłyby utrudnić
lub uniemożliwić jego funkcjonowanie,
e) nieumieszczania w plikach multimedialnych treści reklamowych,

elementów

graficznych o charakterze komercyjnym, a także linków przekierowujących do innego
portalu, bloga bądź innej strony WWW.
8. Fundacja zastrzega sobie prawo do:
a) okresowego wyłączania portalu za uprzednim powiadomieniem Autorów, przy czym
zakres czasowy wyłączenia portalu nie przekroczy 24 godzin w skali miesiąca
kalendarzowego,
b) wszelkich prac technicznych mogących zakłócić funkcjonowanie portalu, nie dłużej
jednak niż przez 24 godziny w skali miesiąca kalendarzowego,
c) zmian w szacie graficznej portalu oraz zasad korzystania z portalu przez Autorów,
d) całkowitego zaprzestania świadczenia usług, po uprzednim powiadomieniu Autorów
na portalu z odpowiednim wyprzedzeniem.
9. Autor może w każdym momencie przerwać korzystanie z usługi i zamknąć swoje konto
bez konsekwencji finansowych oraz bez konieczności wcześniejszego informowania
Fundacji. Usunięcie konta jest równoznaczne z brakiem dostępu do usługi publikacji
plików multimedialnych oraz formalnie kończy współpracę z Fundacją, co nie wymaga
podpisania dodatkowego dokumentu.
10. Wiarygodność zamieszczanych treści przez Autorów nie są kontrolowane przez
Fundację, która nie bierze odpowiedzialności za ich umieszczenie. Fundacja zastrzega
sobie natomiast prawo do usuwania wszelkich niezgodnych z regulaminem (vide: pkt. 6)
plików multimedialnych oraz treści, które okażą się nieprawdziwe. W takiej sytuacji
Fundacja ma prawo zablokować konto Autora albo czasowo je zawiesić.
11. Na podstawie postanowień umowy licencyjnej Fundacja zastrzega sobie możliwość
wykorzystywania

plików

multimedialnych

publikowanych

przez

Autora

poprzez

umieszczanie ich w serwisach internetowych będących własnością Fundacji oraz
publikację we wszelkich materiałach promujących usługę (m.in. w radiu, TV, Internecie,
prasie, na plakatach i in.).
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12. Zapis pkt. 11 powyżej należy w razie wątpliwości traktować jako bezpłatną, niewyłączną
i nieograniczoną czasowo i terytorialnie licencję udzielaną Fundacji przez Autora w
odniesieniu do utworów wskazanych w pkt. 11 na wymienionych tam polach
eksploatacji.
13. Do korzystania z usługi niezbędne jest: posiadanie urządzeń pozwalających na
korzystanie z zasobów internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów
internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW, niezbędne jest korzystanie z
przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików "cookies" i innych podobnych do
ciasteczek technologii oraz JavaScript, systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS
Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub nowsze wersje,
przepustowość połączeń internetowych co najmniej 700 kilobitów/s, Adobe Flash Player
11.X lub jego nowszej wersji. Zaleca się przed skorzystaniem z usług sprawdzenie, czy
posiadany przez Autora sprzęt i oprogramowanie spełniają wymogi techniczne określone
w niniejszym regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości
korzystania z usługi przez Autora należy zwrócić się do administratorów portalu –
korzystając z adresu e-mail redakcja@opoka.photo

IV. LICENCJA CREATIVE COMMONS
1. Odrębną od umowy licencyjnej zawartej przez Autora z Fundacją jest umowa Creative
Commons. Licencje Creative Commons stanowią zestaw licencji, na mocy których
wszyscy użytkownicy portalu opoka.photo mogą udostępniać pliki multimedialne
publikowane przez Autorów i tym samym objęte prawami autorskimi. Licencje te
pozwalają Autorom zachować własne prawa i jednocześnie dzielić się publikowanymi
przez siebie plikami multimedialnymi z innymi użytkownikami portalu opoka.photo.
2. Są cztery rodzaje licencji Creative Commons wykorzystywane na portalu opoka.photo:
a) CC0 - Domena publiczna. Licencja zezwala innym na rozpowszechnianie,
remiksowanie, zmienianie i tworzenie w oparciu o licencjonowany plik multimedialny,
także do celów komercyjnych.
b) CC BY - Uznanie autorstwa. Licencja zezwala innym na rozpowszechnianie,
remiksowanie, zmienianie i tworzenie w oparciu o licencjonowany plik multimedialny,
także do celów komercyjnych. Warunkiem jest oznaczenie Autora tego pliku
multimedialnego.
c) CC BY-SA - Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach. Licencja pozwala na
remiksowanie, zmienianie i ulepszanie, również w celach komercyjnych, pod
warunkiem oznaczenia autorstwa i udostępniania plików multimedialnych zależnych
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na tych samych warunkach. Wszystkie pliki multimedialne zależne, czyli powstałe w
oparciu o plik multimedialny danego Autora, będą udostępniane na tej samej licencji,
z możliwością użytku komercyjnego.
d) CC BY-ND Uznanie autorstwa - Bez plików multimedialnych zależnych. Niniejsza
licencja

zezwala

komercyjnych,

na

jak

plików

rozpowszechnianie

i

niekomercyjnych,

o

ile

multimedialnych

dany plik

dla

celów

multimedialny

jest

rozpowszechniany w całości i w niezmienionej formie oraz z uznaniem autorstwa.

V.

PRAWA I OBOWIĄZKI AUTORA

1. Korzystanie z usługi jest dobrowolne, w związku z tym Fundacja nie narzuciła na Autora
żadnych limitów publikowanych plików multimedialnych, których niewypełnienie mogłoby
zablokować usługę, zawiesić konto bądź je zablokować.
2. Autor poprzez publikowanie plików multimedialnych na portalu i wszelkich związanych z
tym treści, oświadcza, iż:
a) przedmiotowe treści wolne są od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów
trzecich oraz że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są
ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu odpowiednie prawa
do korzystania z tych treści (licencja) obejmujące w szczególności prawo do
publikowania i rozpowszechniania treści w systemie on-line, w internecie,
b) osoby, których wizerunek jest uwidoczniony w plikach multimedialnych, których zgoda
jest konieczna do publikacji takich treści, wyraziły odpowiednia zgodę na publikację
swojego wizerunku w sieci Internet, za uzyskanie takiej zgody odpowiedzialny jest Autor
w/w treści przed ich publikacją na portalu, w przeciwnym razie Fundacja nie ponosi
odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa,
c) publikacja tych treści w ramach usługi nie narusza obowiązujących przepisów prawa,
dobrych obyczajów ani jakichkolwiek praw osób trzecich (vide: rozdział III, pkt. 6).
3. Autor ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie treści zawarte w
publikowanych przez siebie plikach multimedialnych.
4. Autor ma obowiązek usunięcia wszelkich treści, o których mowa w rozdziale III pkt. 6
regulaminu. W przypadku nieusunięcia w/w treści, Fundacja ma prawo do zablokowania
bądź zawieszenie konta danego Autora, po uprzednim wezwaniu go do usunięcia w/w
treści i udzieleniu mu w tym celu stosownego terminu.
5. Wypowiedzenia usługi i/lub usunięcie konta Autor może dokonać w każdej chwili, bez
podania

przyczyny,

bez

konsekwencji

finansowych

oraz

bez

konieczności

wcześniejszego informowania Fundacji.
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VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Fundacja informuje, iż podczas korzystania z portalu oraz usługi w komputerze Autora
zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”) lub
stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest
konieczna do prawidłowego świadczenia usługi w portalu. W plikach "cookies" znajdują
się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w
szczególności tych wymagających autoryzacji.
2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Auota. Za pomocą plików cookies
nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
3. Autor zobowiązuje się do wykorzystywania usługi zgodnie z obowiązującymi w Polsce
przepisami prawa, normami społecznymi, zasadami współżycia społecznego i
obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności do:
a) działania w sposób nienaruszający praw innych Autorów / użytkowników portalu,
b) niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych Autorów /
użytkowników portalu,
c) nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta,
d) nierozsyłania niechcianej przez innych Autorów / użytkowników portalu korespondencji,
czyli SPAM-u, treści reklamowych i komercyjnych (za definicję SPAM-u przyjmujemy
definicję podawaną na stronie: http://www.nospam-pl.net/standard.php),
e) nieprzesyłania jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub
naruszających prawa osób trzecich – przestrzeganie rozdziału III pkt. 6 Regulaminu,
f)

Fundacja zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Autorom dostępu do części
lub całości prezentowanych na portalu treści w przypadku stosowania przez tych
Autorów sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści
prezentowanych na portalu, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego
publikację określonych treści z portalu.

VII. DANE OSOBOWE
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej
realizacji usługi. Warunkiem założenia konta jest podanie w procesie rejestracji
wymaganych podstawowych danych osobowych oraz adresu email.
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2. Administratorem

danych

osobowych

wszystkich

Autorów

publikujących

pliki

multimedialne na portalu jest Fundacja, która dysponuje danymi osobowymi wyłącznie w
celu realizacji usługi.
3. Autor podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym przy zakładaniu konta,
oświadcza że:
a) są one zgodne z prawdą,
b) w przypadku wskazania odpowiedniej opcji w procedurze zakładania konta - wyraża
zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997r. o ochronie danych
osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez Fundację w celu promocji i/lub w celu
przesyłania na podany adres e-mail informacji związanych z portalem, usługą oraz
Fundacją.
4. Każdy Autor ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i
żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim żądaniem listownie
na adres siedziby Fundacji bądź na dres e-mail: redakcja@opoka.photo
5. Zgłoszenie przez Autora wniosku o usunięcie danych podawanych w formularzu
rejestracyjnym, powoduje iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn
technicznych i w związku z tym związane jest to również z usunięciem konta tego
użytkownika.
6. Konta, w przypadku których ujawnione zostanie podanie w formularzu fałszywych
danych identyfikacyjnych, będą usuwane. Zabronione jest bowiem tworzenie kont
fikcyjnych bądź posługiwanie się danymi osobowymi osób trzecich.

VIII. ZMIANY REGULAMINU

Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w zakresie w jakim jest to
dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn
związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania usługi bądź
całego portalu, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących
przepisach prawa. Zmiany regulaminu będą udostępniane na portalu oraz komunikowane
uprzednio wszystkim Autorom w odpowiedni, umożliwiający analizę wspomnianych zmian,
sposób. W

przypadku niezaakceptowania

zmian

w

Regulaminie,

Autor

powinien

powstrzymać się od zalogowania na swoje konto i niezwłocznie powiadomić administratorów
portalu o takiej decyzji drogą mailową na adres: redakcja@opoka.photo
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